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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบกรอบท่าทีของไทยในการด าเนินงานความร่วมมือด้านดินต่อที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 พร้อมนี้ได้เสนอ
องค์ประกอบของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศมาเพื่อทราบในคราว
เดียวกัน 

 2. เห็นชอบให้คณะผู้แทน (ฝ่ายไทย) เจรจากับผู้แทนประเทศสมาชิกและ GSP บนพ้ืนฐานของท่าทีของไทยใน
การประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 5 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมประจ าปีของ GSP เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการจัดการ

ทรัพยากรดินของภูมิภาคต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างยั่งยืน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดท าความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่ประเทศสมาชิก
มีศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดย กษ. ได้จัดท ากรอบท่าทีในระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

๑) ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ การขับเคลื่อนแนวทางตามความสมัครใจส าหรับการจัดการทรัพยากรดินอย่าง
ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management, VGSSM) 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง : GSP จัดท าคู่มือ VGSSM ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและนโยบายรวมทั้งบทบาทของ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยคู่มือนี้
ได้รับการรับรองและประกาศใช้เมื่อวันดินโลก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรดินของตน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก าหนดแนวทางจัดท าความร่วมมือร่วมกันในระดับภูมิภาค
และนานาชาติที่ประเทศสมาชิกมีศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่าทีไทย: ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนและก าหนดแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ VGSSM โดยผลักดันหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติตัวอย่างที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๕.๓ 

๒) ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ การเข้าร่วมเครือข่าย International Network of Black Soils  
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง : GSP ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่าย Black Soils ซึ่งเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุ

สูง มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนและจะทวีความส าคัญมากขึ้นในอนาคตต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่าง Black Soils ที่ส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ ป่าพรุโต๊ะแดง 
(ป่าพรุสิริธร) และพรุบาเจาะ ทั้งนี้ การเข้าร่วมเครือข่ายเป็นโอกาสให้ไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและพัฒนาพ้ืนท่ีที่มีอินทรีย์วัตถุสูงของประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่อาจน ามาปรับใช้กับกรณีของไทย และอาจส่งผลให้
ไทยต้องด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม  

ท่าทีไทย: สนับสนุนข้อเสนอการจัดตั้งเครือข่าย Black Soils ของ GSP และพิจารณาเสนอไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิก 

๓) ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๑ การเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการข้อมูลดิน (International Network of Soil 
Information Institutions, INSII) 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : GSP จัดตั้งเครือข่ายคณะท างานด้านการจัดการข้อมูลดิน ประกอบด้วยนักวิชาการ 
ซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิก ร่วมด าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการจัดเก็บ วิเคราะห์ ตรวจประเมินและ
รายงานข้อมูลดินโลก ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและวิเคราะห์แนวโน้มสถานภาพทรัพยากรดินโลก  
โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งภูมิภาคยุโรปมีความก้าวหน้าและเป็นผู้น าในสาขานี้ ซึ่งหากไทย
พิจารณาเข้าร่วมเครือข่าย จะเป็นโอกาสดีให้ไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลดิน  
และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาปรับใช้ 

ท่าทีไทย: ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ INSII และพิจารณาเข้าร่วมการเป็นสมาชิกเครือข่าย
คณะท างาน INSII 

๔) ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๒ การจัดท าแผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดินของโลก (Global Soil Organic Carbon 
Map) 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : GSP ก าหนดแผนกิจกรรมการจัดท าแผนที่อินทรีย์คาร์บอนของโลก ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตลอดจนศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
ภาคเกษตร และเป็นดัชนีช้ีวัดของ SDG ที่ ๑๕.๓.๑ โดย GSP ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดท าแผนท่ีเพื่อเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการทั่วโลกในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ท่าทีไทย: ให้การสนับสนุนการจัดท าแผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก่อนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล กรมพัฒนาท่ีดินจะพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบทุกครั้ง 
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๕) ระเบียบวาระที่ ๔ การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Center of 
Excellence on Soil Research) 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง : GSP ประสานให้ไทยเป็นผู้น าการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทรัพยากรดินแห่ง
เอเชียในประเทศไทย ภายใต้กรอบการด าเนินงาน ASP เพื่อส่งเสริมบทบาทน าของไทยในฐานะประธานภูมิภาคเอเชีย  
ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ จะช่วยให้ไทยมีองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อ
ขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่าทีไทย: เจรจากับผู้แทนประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้สนับสนุนให้ไทยเป็นผู้น าการจัดตั้งศูนย์ฯ  
และขอความร่วมมือในการร่วมแบ่งปันข้อมูล พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรระหว่างประเทศ  
ที่เข้าร่วมประชุม 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) กับกรมปศุสัตว์ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและ
ไม่ขัดกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การด าเนินการลงนามในร่าง
บันทึกข้อตกลงและการด าเนินการจัดการประชุมผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการจัดทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของการด าเนินการทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์กับองค์การอาหาร  

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จะให้ทุนแก่ 
กรมปศุสัตว์ในการด าเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ประสานงานกลางการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีก าหนดการที่จะจัดการประชุมขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และจะได้มี
การท าข้อตกลงในการจัดประชุมผู้ประสานงานกลางการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต้ระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
สัตว์ต่อไป โดยท าการเชิญผู้ประสานงานกลางทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์แต่ละภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มาประชุมร่วมกัน เนื่องด้วยก าหนดการจัดประชุมเดิมที่ก าหนดไว้ในเดือนเมษายน ด าเนินการไม่ทันตามก าหนด 
โดยทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แจ้งว่าให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการน าข้อตกลงระหว่างองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจาณาอนุมัติข้อตกลงฯ ดังกล่าว
ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้มีการลงนามในข้อตกลงฯ หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติข้อตกลงระหว่างองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ จะมีการก าหนดวันประชุมที่ชัดเจนในเดือนตุลาคมและด าเนินการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ ก า รด า เนิ นก ารล งนาม ในร่ า งบั นทึ ก ข้ อตกล ง 
และการด าเนินการจัดการประชุมผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการจัด
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไป 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ติดต่อผู้ประสานงานกลางทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์แต่ละภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด าเนินการได้โดยให้นพเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขต

ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้องขอให้

ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมีอีกหลายพื้นที่ท่ีมีประกาศก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจ
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระท าไปแล้วในข้ันตอนใดในวนั
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุม 
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน  
ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป
ทีด่ินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 ธ.ค. 2559 รับทราบและเห็นชอบพื้นที่ดังกล่าวตามข้อ 2. 
ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการ 
จัดรูปท่ีดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

4. ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 
เนื้อท่ี 1,800 ไร่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานล าเชิญ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ ามีปริมาณน้ าลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ า
จากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจาก
ระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมี
ขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดทางน้ าชลประทานเป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ดังน้ี 

1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน ตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2542 

1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน ตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 2/2552) ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2552 

1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน ตามพระราชบัญญัติ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนองนโยบายของรัฐ 
ในด้านการควบคุมดูแลแหล่งน้ า ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ า
อย่างประหยัดและถูกวิธี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



9 

 

การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 10/2558) ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นก ฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
2.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. ....  
- ให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา จากกิโลเมตรที่ 267.780 ในท้องที่ ต. บางกระบือ และ  

ต. เชียงรากน้อย อ. สามโคก จ. ปทุมธานี ถึงกิโลเมตรที่ 298.660 ในท้องที่ ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
และ ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

2.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานล าเชิญ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

- ให้ทางน้ าชลประทานล าเชิญ จากศูนย์กลางประตูระบายน้ าล าเชิญ กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่  
ต. ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น และ ต. ดงกลาง อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ ไปทางด้านเหนือน้ า ถึงกิโลเมตรที่ 30.000  
ในท้องที่ ต. โนนคอม อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น และ ต. คอนสาร อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ และไปทางด้านท้ายน้ าถึง
กิโลเมตรที่ 77.470 ในท้องที่ ต. กุดกว้าง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น และ ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ เป็นทาง
น้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

2.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

- ให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา จากกิโลเมตรที่ 29.000 ในท้องที่ ต. ท่าซุง อ. เมืองอุทัยธานี 
จ. อุทัยธานี และ ต. คุ้งส าเภา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท ถึงกิโลเมตรที่ 59.000 ในท้องที่ ต. น้ าทรง และ ต. พยุหะ  
อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน รวม 3 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : การปรับถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

กิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้มีการลงนาม 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการปรับถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการลงนาม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้ปรับถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามความเห็นของ กต. และฝ่ายบาห์เรน ดังน้ี 

1) มาตรา 2 หน่วยงานท่ีมีอ านาจ ในวรรค (b) 
ถ้อยค าเดิม On behalf of the Kingdom of Bahrain, the Ministry of Works, Municipalities 

Affairs and Urban Planning 
ปรับแก้เป็น On behalf of the Kingdom of Bahrain, the Ministry of Works, Municipalities 

Affairs and Urban Planning – Agriculture and Marine Resources 
2) มาตรา 4 สาขาความร่วมมือ  

1. ย่อหน้าแรกเพิ่มเครื่องหมาย “ : ” ที่ท้ายประโยค 
ถ้อยค าเดิม The broad areas of cooperation identified by the Parties are 
ปรับแก้เป็น The broad areas of cooperation identified by the Parties are : 

2. วรรค (3) เพิ่ม “ ; and” ที่ท้ายประโยค 
ถ้อยค าเดิม Development of farmer’s group and cooperatives ; and  
ปรับแก้เป็น Development of farmer’s group and cooperatives ; and 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (สกต./มกอช./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 
การอบรม และความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขา
การเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) มาตรา 9 วันท่ีมีผลระยะเวลา และการสิ้นสุดปรับข้อ 1 
ถ้อยค าเดิม This MOU will come into effect on the date of its signing. This MOU will 

remain in effect for an initial period of five years, and will be extended automatically thereafter for 
further periods of five years. Either Party may terminate the MOU at anytime by giving six (6) months 
notice in writing to the other. This MOU may be revised or amended at any time by mutual written 
consent of these Parties. 

ปรับแก้เป็น This MOU will come into effect on the date of its signing. This MOU will 
remain in effect for an initial period of five (5) years, and will be extended automatically thereafter for 
further periods of five (5) years. Either Party may terminate the MOU at anytime by giving six (6) 
months’ notice in writing to the other. This MOU may be revised or amended at any time by mutual 
written consent of these Parties. 

4) ปรับถ้อยค าของย่อหน้าสุดท้าย  
ถ้อยค าเดิม SIGNED in duplicate at ........., this ........ day of .......... in the English, language. 
ปรับแก้เป็น SIGNED in duplicate at .......... on this ......... day of ......, 2017 in the English, 

Thai and Arabic language, all texts having equal validity. In case of divergence in interpretation, the 
English text will be used. 

2. การปรับถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการปรับถ้อยค าเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ลงนามทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอาหรับ ได้จัดแปลให้มี
ความหมายตรงกัน 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไก

เครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2573 

 2. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ประสานกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (JCM)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่  
19 พฤศจิกายน 2558 มีผลครอบคลุมระยะเวลาไปถึงเมื่อกรอบความตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่ภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) มีผลบังคับใช้ อนึ่ง เนื่องจากความตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่ภายใต้อนุสัญญา UNFCCC  
มีผลบังคับใช้เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นถึงเสนอขอขยาย
ระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (JCM) 

2. ผลการด าเนินงานกลไก JCM ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2558 จนถึง 30 กันยายน 2559 ประเทศ
ไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นโครงการต้นแบบ JCM (JCM Model Project) จากรัฐบาลญี่ปุ่น จ านวน 16 โครงการ 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 65,542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และก่อให้เกิด 
การลงทุนในการน าเทคโนโลยีแบบคาร์บอนต่ าและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในประเทศไทย 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของไทยในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไก

เครดิตร่วม (JCM) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงไม่ขัดข้องต่อการ
ขอขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม 
(JCM) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 และเห็นควรมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประสานงานกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. [องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)] 
รับความเห็นของ พน. วท. อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) และรายงานผลต่อ ครม. ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
 2. เห็นชอบในการจัดท าภาคยานุวัติสารประกาศว่าการแก้ไขเนื้อหาในภาคผนวกใดๆ ของอนุสัญญาฯ จะมีผล

ใช้บังคับกับประเทศไทยต่อเมื่อได้มอบภาคยานุวัติสาร ต่อการแก้ไขภาคผนวกนั้นแล้ว และมอบหมาย กต . ด าเนินการ
จัดท าภาคยานุวัติสารดังกล่าว พร้อมทั้งส่งมอบให้ส านักเลขาธิการสหประชาชาติภายในวันท่ี 23 มิ.ย. 2560 ต่อไป 

 3. เห็นชอบให้มีการแจ้ง (1) ยินยอมให้มีการน าเข้าปรอทจากประเทศภาคี (2) ยินยอมให้มีการน าเข้า 
จากประเทศนอกภาคี (3) ขอยกเว้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท จ านวน 7 ประเภท (4) ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (5) แต่งตั้งกรมควบคุมมลพิษ ทส. เป็นศูนย์ประสานงานระดับชาติ (National focal 
point) ในการประสานการปฏิบัติตามข้อ 17(4) ของอนุสัญญาฯ โดยให้แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปพร้อมกับภาคยานุวัติสาร 

 4. อนุมัติให้น าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญาฯ 
 5. เห็นชอบกับแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อเป็นกรอบ  

การด าเนินงานและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบพร้อมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปปฏิบัติต่อไป 

 6. มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สธ.) และกรมการค้าต่างประเทศ (พณ.) 
ด าเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อเสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท  
และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทส./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมจากการ
ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ ลดความเสี่ยงจากอันตรายของปรอทต่อสุขภาพ
อนามัย  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อนุสัญญามินามาตะฯ มีสาระส าคัญมุ่งเน้นการควบคุม ลด เลิก ส าหรับการผลิต การน าเข้าและส่งออก การใช้ 

การปลดปล่อย การปล่อยปรอทและสารประกอบปรอท จากแหล่งก าเนิดที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญระดับโลก  
เป็นการบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ ของส านักเลขาธิการอนุสัญญามินามาตะฯ และภาคผนวกเป็นรายการแหล่งที่มา
ของปรอทและสารประกอบปรอทที่จะต้องถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาฯ รวมทั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2. พันธกรณีส าคัญที่ภาคีต้องปฏิบัติหลังอนุสัญญามินามาตะฯ มีผลบังคับใช้แล้ว สรุปดังน้ี 
2.1 ไม่อนุญาตให้มีการค้าปรอท ยกเว้นประเทศน าเข้าได้แจ้งยินยอมให้มีการน าเข้าปรอทเป็นลายลักษณ์

อักษร 
2.2 ลดการใช้อะมัลกัมอุดฟัน และเลิกการผลิตน าเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท 1) แบตเตอรี่  

2) สวิตซ์ไฟฟ้า 3)หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอมแพกต์ 4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง 5) หลอดปรอทความดันไอสูง 
6) หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอก 7) เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่
และครีมผิวขาว 8) สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 9) เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บาโรมิเตอร์ 
ไฮโกรมิเตอร์ มาโนมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ สฟิกโมมามิเตอร์ ยกเว้นได้แจ้งความประสงค์ขอยกเว้นให้มีการผลิต น าเข้า  
หรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ จากส านักงานเลขาธิการเฉพาะกาลอนุสัญญามินามาตะฯ โดยสามารถขอยกเว้นได้เป็นระยะเวลา 
5 ปี และขยายวันหมดอายุการขอยกเว้นออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ก าหนดให้มีการยกเลิกการผลิต
น าเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 

2.3 ลดการใช้ปรอทและสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิต 1) สารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์  
2) โซเดียม หรือโพแทสเซียม เมทิลเลต หรือเอทิลเลต 3) การผลิตโพลียูรีเทนที่ใช้ปรอท เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเลิก 
การใช้ปรอทและสารประกอบปรอทในการผลิตคลอร์ – แอลคาไล ภายในปี พ.ศ. 2568 และกระบวนการผลิตอะซีตัลดีไฮด์ 
ใช้ปรอทและสารประกอบปรอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ภายในปี พ.ศ. 2561 ยกเว้น ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเว้นให้มี 
การใช้ปรอทและสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิตดังกล่าว โดยสามารถขอยกเว้นได้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

2.4 หากมีการท าเหมืองแร่ทองค าพื้นบ้านและขนาดเล็กในระดับมากกว่าระดับ ที่มีนัยส าคัญ  
จะต้องพัฒนาและปฏิบัติตามแผนจัดการระดับชาติในการลดการใช้ปรอทในการท าเหมืองแร่ดังกล่าว 

2.5 จัดท าแผนระดับชาติเพื่อควบคุมการปล่อยปรอทสู่อากาศจากแหล่งก าเนิด 1) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เช้ือเพลิง 2) โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน 3) กระบวนการถลุงแร่ และอบแร่ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะ 
ที่ไม่ใช่เหล็ก (ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และอุตสาหกรรมผลิตทองค า) 4) เตาเผาขยะ 5) โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และจัดท า
แผนจัดการระดับชาติ เพื่อควบคุมการปล่อยปรอทสู่น้ าหรือดินจากแหล่งก าเนิดมีการปล่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

2.6 การจัดการของเสียปรอท พ้ืนท่ีปนเปื้อน และการเก็บกักช่ัวคราวปรอทที่ไม่ใช่ของเสียให้ด าเนินการอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3. การให้ภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ เป็นการแสดงเจนตาให้ความยินยอมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
อันจะท าให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญานั้นๆ 

4. อนุสัญญามินามาตะฯ ก าหนดให้เมื่อเข้าเป็นภาคีจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อส านักเลขาธิการเฉพาะกาล
อนุสัญญามินามาตะฯ โดยการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ มีมติเห็นชอบให้แจ้งข้อมูลประกอบ  
การพิจารณาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ดังนี้ 

4.1 ยินยอมให้มีการน าเข้าปรอทจากประเทศภาคี แจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดี : แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูล
ทั่วไปเพื่อแสดงการยินยอมให้มีการน าเข้าปรอท เพื่อให้ผู้ภาคีผู้ส่งออกใช้เป็นข้อมูลแสดงความยินยอมเป็น  
ลายลักษณ์อักษรให้มีการน าเข้าปรอทได้ 

4.2 ยินยอมให้มีการน าเข้าปรอทจากประเทศนอกภาคี แจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์ม อี : แบบฟอร์มทะเบียน 
การแจ้งข้อมูลส าหรับภาคีตัดสินใจไม่ใช้ ข้อ 3 วรรค 8 เพื่อการน าเข้าปรอทจากประเทศนอกภาคี 

4.3 ขอยกเว้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท ได้แก่ 1) สวิตซ์ไฟฟ้าและรีเลย์ 2) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด
คอมแพกต์ 3) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงส าหรับการใช้งานทั่วไป 4) หลอดไอปรอทความดันสูง 5) หลอดฟลูออเรส
เซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอกและหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น 6) ยาฆ่าเช้ือ 7) เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

4.4 แต่งตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้อนุสัญญาฯ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ยินยอมน าเข้าปรอทจากภาคีผู้น าโดยมอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ ทส. ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระดับชาติ
ดังกล่าว 

4.5 เลือกยอมรับวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท แทนการใช้วิธีการของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ 

4.6 จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ ต่อส านักเลขาธิการฯ 
4.7 ประกาศว่าการแก้ไขในภาคผนวกใดๆ ของอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้บังคับก็ต่อเมื่อได้มีการมอบ

สัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสาร ต่อการแก้ไขภาคผนวกนั้นแล้ว 
5. แผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  

ตามพันธกรณีที่ส าคัญของอนุสัญญามินามาตะฯ 18 ข้อ ส าหรับใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบพร้อมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ าแนกเป็นกรอบการด าเนินงาน 1) ก่อนเข้าร่วมเป็นภาคีฯ 2) หลังเข้าร่วม
เป็นภาคีฯ 3 ปี 4 ปี 5 ปี และมากกว่า 5 ปี  

6. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ท้ังสิ้น 21หน่วยงาน โดยประชุมครั้งที่ 4/2559 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการภาคยานุวัติในอนุสัญญาฯ อย่างไรก็ตามขอให้ด าเนินการออกอนุบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติเดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างครบถ้วนเสียก่อนตามความเห็นของ กต .  
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แล้วจึงเสนอความเห็นชอบในการภาคยานุวัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการประชุมครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันท่ี 7 ก.พ. 2560 ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษจัดท าแผนการด าเนินงาน และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในการออกอนุบัญญัติ พร้อมกับประชุมหารือในคณะท างานด้านกฎหมาย  

6.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560  
มีมติ ดังนี้ 1) เห็นชอบในการภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท โดยให้กรมควบคุมมลพิษ ทส. 
ปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์ประสานงานระดับชาติของราชอาณาจักรไทยตามพันธกรณีข้อ 17(4) ของอนุสัญญาฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายใต้อนุสัญญาฯ รวมทั้งข้อมูลการยินยอมการน าเข้าปรอท 2) มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ทส. เสนอ ครม. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และพิจารณามอบหมาย 
กต. ด าเนินการต่อไป 3) เห็นชอบกับแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบพร้อมทั้งข้อกฎหมายและมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ
น าแผนเสนอ ครม. พร้อมกับการขอความเห็นในการภาคยานุวัติ 4) เห็นชอบกับข้อมูลที่ต้องแจ้งไปพร้อมกับภาคยานุวัติสาร 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ และมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษน าข้อมูลต่อ ครม .  
พร้อมกับขอความเห็นชอบในการภาคยานุวัติ เพื่อให้ กต. ด าเนินการต่อไป 5) มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อก.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (สธ.) กรมการค้าต่างประเทศ (พณ.) ด าเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับปฏิบัติการ 
ตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทตามกรอบการด าเนินงานและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อเสนอ 

6.3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ให้ความเห็นต่อมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ต่อการภาคยานุวัติเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ กล่าวคือ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม . 
ก่อนการด าเนินการ ท้ังนี้ คณะเตรียมความพร้อมเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
เพื่อรองรับพันธกรณีดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  

ทั้งนี้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษจัดตั้งคณะท างานด้านกฎหมายรองรับพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะฯ 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ผู้มีอ านาจในการออกกฎหมาย คือ กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงาอุตสาหกรรม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะท างานฯ มีข้อสรุปในขั้นตอนและกรอบเวลา คณะท างานด้านกฎหมายและ
คณะอนุกรรมการรองรับพันธะกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ 1) ประสานกับ 
กรมศุลกากรในการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอทที่ต้องออกประกาศควบคุมการน าเข้าและ
ส่งออก 2) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศควบคุมการน าเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท  
เพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนการยกร่างประกาศผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 3) จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงาน
ในการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ ส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเติมปรอท 
สรุปผลประชาพิจารณ์ให้หน่วยงานใช้ประกอบกับการปรับปรุงร่างอนุบัญญัติ 
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นอกจากน้ี ระยะเวลาการออกอนุบัญญัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ ของไทยระบุไว้ในข้อเสนอ
ในการออกกฎหมายเพิ่ม เติมเพื่อการภาคยานุวัติ ในอนุสัญญามินามาตะฯ ยังสอดรับกับระยะเ วลาเตรียม 
ความพร้อมที่อนุสัญญามินามาตะฯ มีผลบังคับให้ยกเลิกหรือจ ากัดการใช้ปรอทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท  
และกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารปรอท โดยภาคีสมาชิกสามารถขอยกเว้นเป็นระยะเวลา 5 ปี และขยายการยกเว้น
ออกไปได้อีก 5 ปี นับจากวันที่มีการยกเลิกหรือจ ากัดปรอท คือ ปี พ.ศ. 2561 (กระบวนการผลิตอะซีดัลดีไฮด์  
และสารประกอบปรอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา) ปี พ.ศ. 2563 (ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท) ปี พ.ศ. 2568 (กระบวนการผลิต
คลอร์ – แอลคาไล) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ วท. และ สธ. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ให้ อก. สธ. พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทเพื่อ
รองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 
 
สารัตถะ : กภช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบสาระส าคัญของมติคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2560 ในการประชุม
เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 2560 ซึ่งผ่านการรับรองจาก กภช. เรียบร้อยแล้ว 

2. ให้ความเห็นชอบประกาศแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศของประเทศ จ านวน 10 เรื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านภูมิ
สารสนเทศและจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กภช. ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ข้อ 10 (1) ก าหนดนโยบายในการบริการ
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและข้อ 10 (2) 
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศแนวทางการบูรณาการและจัดท าข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ รวมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบสาระส าคัญของมติ 

กภช. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ดังนี้  
 ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และให้น าเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้เป็นแผน

แม่บทในการขับเคลื่อนภารกิจภูมิสารสนเทศของประเทศ ต่อไป 
 ๑.๒ เห็นชอบ มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ จ านวน ๑๐ เรื่อง และให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ประกาศใช้เป็นมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ต่อไป 
 ๑.๓ เห็นชอบ แนวทางบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศของประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้น าเสนอ

แผนงานบูรณาการงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศตามขั้นตอนการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กภช./กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อ 10 (2) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิ
สารสนเทศแนวทางการบูรณาการและจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งนี้ โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้หารือกับส านักงบประมาณ 
 ๑.๔ เห็นชอบ ให้ด าเนินการตามโครงการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานหลักแนวเขตการปกครองระดับ

หมู่บ้าน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และเห็นควรให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ บางส่วนให้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งด าเนินการต่อไป 

 ๑.๕ เห็นชอบ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ก ากับ ดูแลการจัดท าช้ันข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน อนุกรรมการก าหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บท IT และแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ จ านวน ๔ ชุด โดยให้ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการ เป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 ๑.๖ เห็นชอบ ให้มีการก าหนดต าแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ และเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง รวมถึง
อัตราก าลังในโครงสร้างหน่วยงานให้มีความชัดเจน 

 ๑.๗ เห็นชอบ แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมน าทาง (GNSS) บนหลักการของ Network of CORS 
Network จากการเช่ือมโยง ๕ เครือข่าย และเห็นชอบให้มีศูนย์ข้อมูลค่าพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS 
Data Center) เพื่อให้บริการข้อมูล   แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมอบหมายให้ สทอภ. ท าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการภารกิจของศูนย์ฯ 

 ๑.๘ เห็นชอบ เอกสาร หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal) คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการ ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
ฉบับประชาชน และคู่มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ NGIS Portal 

๒. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบประกาศแผนแม่บท
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จ านวน ๑๐ เรื่อง ประกอบด้วย 
มาตรฐานภูมิสารสนเทศการประยุกต์ใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิด มาตรฐานโพรไฟล์ของภูมิสารสนเทศ มาตรฐานภูมิ
สารสนเทศโครงร่างเชิงพื้นที่ มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างเชิงเวลา มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างกฎส าหรับการ
ประยุกต์ภูมิสารสนเทศ มาตรฐานภูมิสารสนเทศการเข้ารหัส มาตรฐานภูมิสารสนเทศรูปลักษณ์ทางภูมิสารสนเทศ 
มาตรฐานภูมิสารสนเทศระบบ ให้บริการระบุต าแหน่งหลายรูปแบบส าหรับแสดงเส้นทางและการน าร่อง มาตรฐานภูมิ
สารสนเทศกระบวนการลงทะเบียนภูมิสารสนเทศ และมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ และจัดท าข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของประเทศ ต่อไป 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยตามข้อเสนอของ กภช. ในการน าเสนอสาระส าคัญของ กภช. ครั้งที่ 1/2560  

ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วต่อ ครม. เพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบการน าเสนอแผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศจ านวน 10 เรื่อง ต่อ ครม. เพื่อ
ประกาศใช้และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศและจัดท าข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ ต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 30 ม.ีค. 2560 
2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติและมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ านวน 10 เรื่อง และให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานกับการด าเนินการเรื่องอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Big Data การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) การจัดท าผังเมือง และ
การด าเนินการด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 

3. ให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ และมาตรฐานฯ 
ดังกล่าว ข้างต้นของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในภาพรวมและให้น าเสนอ ครม. ต่อไป 

4. เมื่อมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติและเสนอ ครม. ทราบต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กร
ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559) 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
การด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559) ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของส านักเลขานุการองค์กรส ารอง
ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ส านักเลขานุการแอปเทอร์) ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ได้รับจากส านักเลขานุการองค์กรส ารอง
ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยภายใต้ความตกลงการส ารองข้ าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านัก

เลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป ซึ่งต่อมาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อ วันที่ 6 ส.ค. 2559  
โดยมีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งส านักเลขานุการแอปเทอร์ให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลและมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice 
Reserve : APTERR) 

2. กค. เสนอว่า โดยที่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement) เมื่อวันท่ี 7 ต.ค. 2554 เพื่อจัดตั้งองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) มีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารองข้าว

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยลดภาระภาษีเงินได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของ
ส านักเลขานุการฯ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และยังช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักเลขานุการฯ ในภาวะขาดแคลนอาหาร
และบรรเทาความยากจนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
บทบาทน าของไทยในด้านความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส าหรับความจ าเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม โดยมีส านักเลขานุการแอปเทอร์
ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

3. ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม พ.ศ. 2559 เพื่อรองรับสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยและเพื่อให้ส านักเลขานุการแอปเทอร์สามารถ
ด าเนินงาน ธุรกรรม และนิติกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงแอปเทอร์ได้ รวมทั้งก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแก่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของส านักเลขานุการแอปเทอร์ เฉพาะในส่วนที่ได้รับจากส านัก
เลขานุการแอปเทอร์ 

3. ดังนั้น เพื่อให้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลตามประมวลรัษฎากร  
จึงเห็นควรก าหนดให้เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของส านักเลขานุก าร
แอปเทอร์ซึ่งเป็นคนต่างด้าว เฉพาะในส่วนที่ได้รับจากส านักเลขานุการแอปเทอร์ เนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติงาน  
ในประเทศไทยภายใต้ความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เป็นเงินพึ่งประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
น ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

4. การด าเนินการในเรื่องนี้คาดว่าจะมีผลกระทบ ดังนี ้
4.1 จะช่วยลดภาระภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉิน

อาเซียนบวกสามที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยภายใต้ความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
4.2 ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม  

ในการบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือความยกจนในประเทศสมาชิกและช่วยเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน 

4.3 เพิ่มโอกาสในการบริหารจัดการข้าวส ารองฉุกเฉินของประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศบวกสาม 
ซึ่งเป็นสินค้าส าคัญของภูมิภาค รวมทั้งการใช้กลไกระบายข้าวขององค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในการ
เพิ่มช่องทางการระบายข้าวของประเทศไทยด้วย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎหมายฯ ดังกล่าว เป็นการด าเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้เสนอขอ

จัดตั้งส านักเลขานุการฯ ในประเทศไทยต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีเกษตรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 28 ก.ย. 2555 ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีเงินได้
ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของส านักเลขานุการฯ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และยังช่วยสนับสนุน  
การด าเนินงานของส านักเลขานุการฯ ในภาวะขาดแคลนอาหารและบรรเทาความยากจนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมบทบาทน าของไทยในด้านความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาค จึงไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างกฎหมายฯ 
ดังกล่าว 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านัก
เลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559) ตามที่ กค. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ าบาดาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาล และการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอและการออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลกรณีมีภัยพิบัติ  
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า เนื่องจากการพิจารณาค าขอและการออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล

ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ าบาดาล พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดให้พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ต้องเสนอความเห็นพร้อมทั้งค าขอ เอกสาร
หรือหลักฐานและข้อมูลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตนั้น ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
กรณีเกิดภัยธรรมชาติ สภาวะวิกฤติน้ าแล้ง เหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุจ าเป็นซึ่งต้องช่วยเหลือราษฎรหรือ
ผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วน สมควรก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอและออกใบอนุญาตในสถานการณ์
ดังกล่าว โดยให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาด าเนินการออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการเขตหรือ
คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการน้ าบาดาล ครั้งท่ี 8/2559 เมื่อวันท่ี 25 พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่ ทส. เสนอ เนื่องจากการออกกฎกระทรวง

ฉบับน้ีเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอและออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ให้มี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การพิจารณาค าขอและออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล
หรือใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรหรือผู้ประกอบการในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความรวดเร็วและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์กรณีเกิดภัยธรรมชาติ สภาวะวิกฤตน้ าแล้ง เหตุภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือมีหน่วยงานประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวกับการประกาศให้เป็นเขตสภาวะวิกฤตน้ าแล้ง หรือเหตุจ าเป็นที่ต้องช่วยเหลือราษฎรหรือผู้ประกอบการเป็นการ
เร่งด่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาภัยจากการขาดแคลนน้ ากรณีเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้  
หลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้ขัดแย้งกับภารกิจและระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กษ. แต่อย่างใด 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 (ครั้งท่ี 23) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 23) ผลการหารือทวิภาคี และการ
ด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคปี 2560 

2. พิจารณามอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางสรุปประเด็นส าคัญและ
หน่วยงานรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนประจ าปี 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
พณ. รายงานว่า รมว.พณ. มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง)  

เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 พ.ค. 2560 ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาระส าคัญของการประชุมฯ และการหารือทวิภาคี สรุปได้ดังนี้ 

1. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งที่ 23 
1.1 รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและพิจารณาแนวทางการด าเนินการของเอเปค

ใน 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม และการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs)  
(2) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและองค์การการค้าโลก (3) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
และ (4) การไปสู่วิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสมาชิกมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
เรื่องวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) ที่ควรมุ่งไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มีพลวัตร ยืดหยุ่น ทั่วถึง และไร้รอยต่อ 
และคงหลักการของเอเปคในการด าเนินการโดยความสมัครใจและไม่มีผลผูกพัน เป้าหมายเอเปคใหม่ควรสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง และต้องค านึงถึงประเด็นท่ีมีความส าคัญในยุคปัจจุบัน เช่น การเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และ
มีนวัตกรรม ความครอบคลุมทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเช่ือมโยง การเติบโตที่
มั่นคงและมีคุณภาพ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 
2560 (ครั้งท่ี 23) ผลการหารือทวิภาคี และการด าเนินการต่อเนื่องจาก
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคปี 2560 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวแสดงความเห็นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บน
กฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ให้ความส าคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริม MSMEs ให้เข้าสู่ตลาดโลก และ
สนับสนุนให้สมาชิกจัดท าแผนการท างานสู่เขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia – Pacific : 
FTAAP) ตามข้อสั่งการผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี 2559 รวมทั้งเน้นย้ าความส าคัญของความทั่วถึง ความยั่งยืน และ
การปฏิบัติได้จริง ในการจัดท าวิสัยทัศน์ของเอเปคหลังปี 2563 ภายหลังเป้าหมายโบกอร์สิ้นสุด 

1.3 เนื่องจากการพิจารณาจัดท าร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค  เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ 
สหรัฐอเมริกา มีข้อจ ากัดด้านนโยบายที่ไม่สามารถท าให้เกิดฉันทามติในสาระของแถลงการณ์ฯ ได้ การประชุมครั้งนี้จึงไม่
มีเอกสารและการรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค โดยเวียดนามเจ้าภาพได้ออกเป็นเอกสารแถลงการณ์ประธาน 
(Statement of the Chair) และเอกสารระบุการด าเนินการมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งท่ี 11  
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ถึงการสนับสนุนการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งท่ี 11 ให้ประสบความส าเร็จ 
(2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

(2.1) ส่งเสริมการด าเนินการตามปฏิญญาลิมาเพื่อไปสู่การจัดท า FTAAP โดยเฉพาะการจัดท า
แผนการด าเนินการหลายปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกไปสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมและมี
คุณภาพสูง 

(2.2) เร่งด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การ
การค้าโลก และด าเนินการต่อไป เพื่อลดต้นทุนการค้าตามกรอบความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานระยะที่ 2 โดยเฉพาะการ
อ านวยความสะดวกและสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานโลก การส่งเสริมเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและการใช้
ระบบหน้าต่างเดียวที่สอดคล้องกัน รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและส่งเสริมการใช้มาตรฐานข้อมูลที่
สอดคล้องกันท้ังภูมิภาคเพื่อลดต้นทุนการค้า 

(2.3) ให้ความส าคัญกับการท างานเพื่อลดความแตกต่างของมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการประเมิน การรับรอง 
และการวัด ตามหลักสากลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม 

(2.4) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคบริการเอเปค และแผนการด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกการลงทุน 

(2.5) สนับสนุนให้ใช้การหารือรายอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าในแต่ละสาขา เช่น การส่งเสริม
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles : NEVs) ในสาขายานยนต์ การส่งเสริมกฎระเบียบ
ที่เป็นเลิศและการแก้ไขปัญหาการจ าแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี ในอุตสาหกรรมเคมี การส่งเสริมการประสาน
กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในสาขานวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการลงทุนส าหรบั
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การจัดการขยะ เป็นต้น 
(2.6) เร่งจัดท ากรอบการอ านวยความสะดวกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเอเปคและ

แผนการด าเนินการเอเปคเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2560 พร้อมทั้งให้
ความส าคัญกับระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอเปค และการปรับปรุงทิศทางการด าเนินการของกลุ่มขับเคลื่อน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECSG) ให้ทันสมัย 

(2.7) ให้สมาชิกที่ยังด าเนินการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมจ านวน 54 รายการ ให้เหลือร้อยละ 5 
หรือน้อยกว่า ไม่แล้วเสร็จ (ไทยและอินโดนีเซีย) เร่งด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และรับทราบความคืบหน้าของ
การจัดท าข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่ออ านวยความสะดวกบริการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนการด าเนินการ
ด้านบริการสิ่งแวดล้อมเอเปค (APEC Environmental Services Action Plan : ESAP) 

(2.8) สนับสนุนการด าเนินการตามพิมพ์เขียวความเช่ือมโยงเอเปคปี 2558 – 2568  
(ค.ศ. 2015 – 2025) ใน 3 เสาหลัก ได้แก่ สถาบัน กายภาพ และมนุษย์ โดยจะมีการประเมินครึ่งแรกในปี 2563 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและโครงการเครือข่ายท่าขนส่งอิเล็กทรอนิกส์เอเปค 

(3) การส่งเสริมการเติบโตที่ย่ังยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม 
(3.1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลและลดความยากจนเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน

และทั่วถึง รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอของเวียดนามในการจัดท าวาระปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นสร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และการเข้าถึงแหล่งทุน 

(3.2) ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายและความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีระหว่างสมาชิก รวมทั้งเร่งด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน และส่งเสริมการ
แขง่ขันและการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศและกฎระเบียบที่สม
เหตุผล 

(3.3) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ MSMEs เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเพื่อให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ระบบเศรษฐกิจ 

(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
- สนับสนุนการจัดท ากรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และการปฏิบัติตามยุทศาสตร์การศึกษาเอเปคเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถ เร่งการพัฒนานวัตกรรม และการเพิ่มการจ้างงานในเอเปค 

(5) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลส าหรับ MSMEs 
- สนับสนุนการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการโบราไคย์ เพื่อส่งเสริมให้ MSMEs เข้าสู่ตลาดโลก
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โดยใช้อินเตอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญ รับทราบการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้ MSMEs เข้าสู่
ห่วงโซ่คุณค่าโลกทั้งในอุตสาหกรรมหลักและภาคบริการ และรับทราบความคืบหน้าของการจัดท ายุทธศาสตร์เอเปค
ส าหรับ MSMEs สีเขียวและยั่งยืน 

(6) การส่งเสริมความมั่นคงอาหาร 
- ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าสินค้าเกษตร อาหาร และประมงที่โปร่งใสและ

คาดการณ์ได้ในภูมิภาคเอเปค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานอาหาร และการเลือกใช้กฎระเบียบที่
ตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์และมาตรฐานอาหารภายใต้องค์การการค้าโลก 

(7) เอเปคไปสู่ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และต่อไป 
- สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ในประเด็นที่ยังไม่มีความคืบหน้า 

โดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและรับทราบผลลัพธ์ ข้อเสนอแนะ และการด าเนินการต่อไปจากการหารือเรื่องเอเปคไปสู่
ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และต่อไป 

2. การหารือทวิภาคี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง (Mr. Gregory So) เพื่อติดตามและชี้แจงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – ฮ่องกง (2)รองเลขาธิการการค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์  
(Mr. Vangelis Vitalis) เพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดไทย – นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP) และโครงการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ท่ีนิวซีแลนด์จะให้กับไทย ซึ่งฝ่ายนิวซีแลนด์จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาหารือ
ในรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์ของไทยต่อไป และ (3) กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา – เอเปค ซึ่งประกอบด้วย
คณะนักธุรกิจจากบริษัทช้ันน า เช่น Cargill, Caterpillar, Visa, MasterCard, Time Warner และ Pfizer เป็นต้น  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักธุรกิจสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจของไทย การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ สนับสนุนและผลักดันให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ขยายตัวยิ่งขึ้น 

3. การด าเนินการต่อเน่ืองจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคปี 2560 พณ. ได้จัดท าตารางสรุปประเด็น
ส าคัญและหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อประสานให้หน่วยงานด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป และเห็นว่ามีประเด็นท่ีควรพิจารณา
ก าหนดท่าทีและเป้าหมายการด าเนินงานของไทยร่วมกับเอเปคอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 

3.1 การก าหนดวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งเป็นปีที่เป้าหมายโบกอร์จะสิ้นสุด โดย
เอเปคจะจัดตั้งกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปค (APEC Vision Group : AVG) ภายใต้การก ากับดูแลของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดท า FTAAP จะเป็นเป้าหมายหนึ่งของการด าเนินงานเอเปคหลังปี 
2563 ซึ่งไทยควรเตรียมความพร้อมส าหรับเรื่องนี้ โดยเฉพาะการร่วมก าหนดแนวทางและท่าทีส าหรับการเจรจาระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ 

3.2 การอ านวยความสะดวกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเอเปคให้ความส าคัญกับทั้ง
ด้านพิธีการศุลกากร เช่น การใช้ระบบหน้าต่างเดียวที่สอดคล้องกัน การก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี
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น าเข้าและการลดความยุ่งยากด้านเอกสาร เป็นต้น และด้านกฎระเบียบ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
ไหลเวียนของข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการค้าดิจิทัลที่สหรัฐฯ พยายามผลักดันให้เป็นประเด็นการค้าการลงทุนยุคใหม่
ของเอเปค โดยปัจจุบันมีการด าเนินการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ 

3.3 เอเปคมีแนวโน้มให้ความส าคัญและผลักดันประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภาคบริการมากขึ้น โดยเฉพาะการวัด
และทบทวนกฎระเบียบและการเปิดเสรีภาคบริการ โดยผ่านโครงการข้อริเริ่ม อาทิ การจัดท าดัชนีช้ีวัดกฎระเบียบภาค
บริการเอเปค การจัดท าหลักการเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในประเทศสาขาบริการ แผนการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคบริการเอเปค การจัดท ากรอบการอ านวยความสะดวกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดนเอเปค และการปฏิบัติตามแผนการด าเนินการด้านบริการสิ่งแวดล้อมเอเปค 

3.4 การพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายท่าขนส่งอิเล็กทรอนิกส์เอเปค (Asia – Pacific Model E-ports Network 
: APMEN) เพื่อการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยผ่านการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบหน้าต่างเดียวและกิจกรรม
เสริมสร้างความสามารถ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
กค. กต. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อิโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (The 

10th IMT – GT Summit) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT - GT) 

2. รับทราบและให้ความเห็นชอบการแก้ไขแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน  
IMT – GT 

3. ให้ความเห็นชอบการมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี 10 
แผนงาน IMT – GT โดยเห็นชอบให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการระดับชาติของแผนงาน ติดตามการขับเคลื่อนแผนงาน
ตามวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี และแผนด าเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 3 ปี 2560 – 2564 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสภาธุรกิจ IMT – GT (ประเทศไทย) เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อ
น าเสนอในการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT – GT ในปี 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ของไทยจะเป็นประธานการประชุมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น าครั้งที่ 10 แผนงาน 

IMT – GT ซึ่งจะรับรองระหว่างการประชุมผู้น า ครั้งท่ี 10 แผนงาน IMT – GT ในวันท่ี 29 เม.ย. 2560 ณ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

2. สศช. รายงานว่า ในการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT – GT นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนฝ่ายไทย โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานท่ีประชุมและประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมประชุม 
พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียนและรองประธาน ADB โดยฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี
ประจ าแผนงาน IMT – GT ของไทย โดยมีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อน าเสนอในการ
ประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT – GT ในปี 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นประธานการ
ประชุมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ผลส าเร็จในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญภายใต้อาเซียน 
เช่น ในปี 2558 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในพื้นที่ IMT – GT 1,120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 16.2 ของ
อาเซียน) และ 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในพื้นที่ IMT – GT เมื่อปรับอ านาจการซื้อ ณ ราคาปัจจุบัน (GDP at Current 
PPP) ยังคงเติบโตได้ระหว่างปี 2553 – 2558 จาก 802,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,120,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (เฉลี่ยร้อยละ 6.9 ต่อป)ี 

2.2 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนระยะห้าปี  แผนที่ 2 ปี 2555 – 2559 ที่ส าคัญ 
เช่น 1) การเตรียมการสร้างทางพิเศษหาดใหญ่ – สะเดา 2) การพัฒนาท่าเรือนาเกลือ 3) การขยายท่าเรือภูเก็ต 4) การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เมืองยางพาราสาขาสงขลา 5) การจัดท า
กรอบการด าเนินแผนงานในอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี และ 6) การคัดเลือกโครงการส าคัญที่จะด าเนินการ
ต่อไปในปี 25602 – 2564 โดยในส่วนของประเทศไทย มีจ านวน 15 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,394 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เช่น รถไฟทางคู่ระบบไฟฟ้าสายปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ รถไฟฟ้าทางคู่สายสุราษฎ์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา 

2.3 ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้น าสามประเทศและผู้เข้าร่วมประชุม เช่น 
2.3.1 นายกรัฐมนตรี 1) ได้เน้นย้ าความจ าเป็นในการขับเคลื่อนอนุภูมิภาค IMT – GT ในระยะต่อไป

ในช่วงแผนด าเนินงานระยะห้าปี แผนท่ี 3 ปี 2560 – 2564 โดยมุ่งลดช่องว่างจากการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนทุกคน และมุ่งสู่การพัฒนาในอนาคตที่ยกระดับการใช้นวัตกรรมอย่างจิงจัง และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาเครือข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญในทุกรูปแบบในทุกแนวระเบียงเศรษฐกิจ IMT – GT เช่น แนวระเบียงเศรษฐกิจระนอง – ภูเก็ต – ปีนัง – อาเจะห์ 
การเดินเรือจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะสุมาตรา เร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโกลก เป็นต้น 3) เร่งรัดการจัดอ านวยความ
สะดวกทางการค้า 4) มุ่งพัฒนานวัตกรรม 5) พัฒนาเครือข่ายเมืองสีเขียวในอนุภูมิภาค IMT – GT มีการประหยัด
พลังงานและใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม 

2.3.2 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เน้นย้ าบทบาทส าคัญของขนาดของจ านวนประชากร
และแรงงานในอนุภูมิภาค เน้นย้ าความส าคัญของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหาเรื่องน้ ามันปาล์ม  
โดยขอให้รัฐมนตรี IMT – GT ร่วมด าเนินการเพื่อต่อต้านการให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
และมาตรการกีดกันโดยสหภาพยุโรป 

2.3.3 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เน้นย้ าความส าคัญของการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
ขนส่งต่อการบูรณาการเศรษฐกิจ การให้ความส าคัญในการจัดคลัสเตอร์ที่ดึงดูดการท่องเที่ยว การปรับปรุงกฎระเบียบ 
การส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวใน IMT – GT เป็นต้น 

3. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT – GT (The Tenth 
IMT – GT Summit Joint Statement) โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังน้ี 

3.1 ข้อ 2 แก้ไขจาก “รับทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของอนุภูมิภาคถึงร้อยละ 6.9 
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ระหว่างปี 2554 - 2558” เป็น “รับทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของอนุภูมิภาคถึงร้อยละ 6.9 
ระหว่างปี 2553 - 2558” และ แก้ไขจาก “มูลค่าการค้ารวมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งขยายตัวถึง  
1.4 และ 4.5 ในช่วงปี 2554 – 2558 ตามล าดับ” เป็น “มูลค่าการค้ารวมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ 1.4 และร้อยละ 4.5 ในช่วงปี 2553 – 2558 ตามล าดับ” เนื่องจากพบความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล 

3.2 ข้อ 4 แก้ไขจาก “เรายินดีกับความริเริ่มในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ได้แก่ เขตตันหยงอาปิอาปิ
ในจังหวัดสุมาตราใต้ เขตซายมังคายในจังหวัดสุมาตราเหนือ เมืองยางพาราสงขลา” เป็น “เรายินดีกับความริเริ่มในการ
สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ได้แก่ เขตซายมังคายในจังหวัดสุมาตราเหนือ เมืองยางพาราสงขลา” เนื่องจากอินโดนีเซีย
ขอให้ตัด “เขตตันหยงอาปิอาปิในจังหวัดสุมาตราใต้” ออกไป 

3.3 ข้อ 7 แก้ไขจาก “การด าเนินการโครงการเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพ มูลค่ากว่า 23,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ” เป็น “การด าเนินโครงการเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพ มูลค่ากว่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ” 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซีย 

3.4 ตามข้อ 9 แก้ไขจาก “เรายินดีต่อการลงนามจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT – GT” เป็น “เรายินดีต่อ
การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT – GT” เนื่องจากมิได้ลงนามต่อหน้าผู้น า จึงต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการดังกล่าว 

4. การมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

ภารกจิ ตัวอย่างหน่วยงานหลัก 
1. การขับเคลื่อนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโกลกแห่งใหม่ และสะพานแห่งที่สองที่
อ าเภอสุไหงโกลก และทางหลวงสตูล – รัฐปะลิส 

สศช. คค. กค. กต. สมช. 
มท. 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงในทุกมิติ คค. พน. ดศ. มท. กค. 
3. การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ วท. อก. กก. พณ. กษ. 
4. การลดการเหลื่อมล้ าและการพัฒนาท่ียั่งยืน มท. 
5. การบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย มท. อก. 
6. การส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวเพื่อยกระดับการพัฒนาท่ียั่งยืน มท. 
7. การเข้าร่วมมนตรีประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม กษ. 
8. การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงเสรีดิจิทัลข้ามแดน การส่งเสริมฮาลาล 
และ E-Commerce 

ดศ. พณ. 

9. การเช่ือมโยงการพัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กับพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของมาเลเซีย 

สศช. กต. ศอ.บต. 

10 การเร่งรัดความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน คค. พณ. กค. กษ. กต. 
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ภารกจิ ตัวอย่างหน่วยงานหลัก 

11. การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี และแผน
ด าเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 3 ปี 2560 – 2564 ช่วงแรก เพื่อน าเสนอความก้าวหน้า
ช่วงที่ไทยเป็นประธานการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT – GT ที่สิงคโปร์  
ในปี 2561 

สศช. 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT – GT และเห็นชอบการแก้ไข

แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT – GT ส าหรับความร่วมมือในสาขาการเกษตรนั้น กษ.  
จะเร่งรัดการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ โดยให้ สศช. รับความเห็นของ สมช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : สรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาส
หรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย 

 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. สรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้
แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รง. ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของ กสม. ดังกล่าวแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคัญ

ของการด าเนินการได้ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 ที่ก าหนดยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับแรงงาน

ประมงทะเลที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 20 คน และมิให้บังคับใช้กับเรือประมงท่ีด าเนินการประจ าอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกัน
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

ผลการพิจารณา  รง. ได้ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557  
เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในเรือประมงทะเลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป รวมถึงเรือประมงที่ด าเนินการประจ าอยู่นอกราชอาณาจักร 
โดยไม่จ ากัดระยะเวลา 

2) ข้อเสนอแนะ ควรเสริมสร้างศักยภาพของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับรองการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิผล รวมถึงการสอบสวนสืบสวนในเชิงรุก 

ผลการพิจารณา รง. โดยกรมการจัดหางานได้ด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามด าเนินคดีกับนายจ้าง
จัดหาแรงงานต่างด้าวอย่างเฉียบขาด โดยได้ออกพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง  
ในประเทศ พ.ศ. 2559 เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ และแก้ไขปัญหา
การลักลอบน าคนต่างด้าวหรือหลอกลวงคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ รง./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม และแก้ไขปัญหาการลักลอบน าคนต่างด้าว หรือ
หลอกลวงคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก าหนดให้มีมาตรการลงโทษอย่างรุนแรง หากตรวจพบว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
3) ข้อเสนอแนะ ควรด าเนินนโยบายขั้นเด็ดขาดโดยระบุอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจะต้องถูกด าเนินคดีอย่างถึงที่สุดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. 
2551 

ผลการพิจารณา รง. มีนโยบายห้ามมิให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับเกี่ยวข้องกับขบวนการ 
ค้ามนุษย์ หากพบว่าการกระท าความผิดดังกล่าวจะลงโทษข้ันเด็ดขาด 

4) ข้อเสนอแนะ ครม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต ารวจป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และต ารวจน้ า สามารถด าเนินการสอบสวนโดยครอบคลุม เพื่อปราบปรามการใช้เอกสารประจ าลูกเรือ
ประมงปลอมแปลง เพื่อให้มีการจับกุมและด าเนินคดีถึงที่สุด อีกท้ังเห็นควรสร้างศักยภาพเกี่ยวกับการพิจารณาคดี 

ผลการพิจารณา ยธ. รายงานว่า ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการบูรณาการการท างานกับทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ในเรือประมง มีการด าเนินคดีการปลอมแปลงเอกสารประจ าตัวลูกเรือประมงกับคนกลาง และนายหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 

5) ข้อเสนอแนะ  ควรด าเนินการและบังคับใช้นโยบายระยะยาวในการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ  
และควรจัดให้มีระบบคุ้มครองแรงงานท่ีสอดคล้องกันด้วย 

ผลการพิจารณา รง. มีมาตรการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว คือ 1) วางแผน
ขับเคลื่อนการด าเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวระยะผ่านยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าว พ .ศ. 2560 – 
2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ที่ ครม. เห็นชอบแล้ว 2) เน้นการควบคุมและตรวจตรานายจ้างอย่างเข้มงวด 
ผ่านกระบวนการตรวจแรงงาน โดยก าหนดเป้าหมายการตรวจแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการทุกขนาดและ  
ทุกประเภทกิจการ 3) เพิ่มกลไกการคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นการขออนุญาตท างานเพื่อให้ความรู้กรณีการละเมิดสิทธิ 
รวมทั้งมีกลไกรับค าร้องเรียนโดยล่าม และกระบวนการร้องทุกข์ตลอดจนการคุ้มครองในเรื่องการด าเนินคดี 

6) ข้อเสนอแนะ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับ
ภาคเอกชน หรือองค์การอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาอย่างใกล้ชิด 

ผลการพิจารณา รง. ได้ก าหนดนโยบายเรื่องนี้โดยการเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนและองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในการรับฟังสภาพปัญหา  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านแรงงาน 

7) ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาท างานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมผู้ใช้แรงงานตามจังหวัดที่ส าคัญ 

ผลการพิจารณา รง. โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึง 
สิทธิของแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน โดยจัดท าสื่อวิดีโอหรือมัลติมีเดียเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
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คุ้มครองแรงงาน เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
8) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค อาทิ ประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงให้หมดสิ้นไป 
ผลการพิจารณา รง. ได้จัดท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า

มนุษย์กับหลายประเทศในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ได้มีการด าเนินการตามบันทึก  
ความร่วมมือดังกล่าวมาโดยตลอด 

9) ข้อเสนอแนะ  ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวิธีการต่างๆ ในภูมิภาคโดยพิจารณา 
ถึงเกณฑ์มาตรฐานของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 185 และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 
รวมถึงการพิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 185 และ 188  

ผลการพิจารณา รง. อยู่ระหว่างการด าเนินการร่วมกับ ILO และ EU ในการพิจารณารับรองอนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 โดยอยู่ในขั้นตอนที่ผู้เช่ียวชาญของ ILO จัดท า Gap Analysis คาดว่า 
จะเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาได้ภายในปี 2560 ขณะที่ท าการจัดท าเอกสารคนประจ าเรือ ปัจจุบันประเทศไทย 
มีการด าเนินการภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่าและกรมประมงแล้ว 

10) ข้อเสนอแนะ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีโดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ฉบับ
ที่ 182 อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 

ผลการพิจารณา รง. ได้ออกกฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในเรือประมง และกฎกระทรวงก าหนดสถานที่ที่
ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
สัตว์น้ าและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 

2. กษ. พม. ตช. และ อส. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับสรุปผลการด าเนินการของ รง. 
3. มท. รายงานว่า เห็นด้วยกับสรุปผลการพิจารณาด าเนินการ ซึ่งกรมการปกครองได้ก าหนดแนวทาง 

การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย IUU (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ และให้ติดตามการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ยธ. รายงานว่า  
4.1 รง. ได้มีมาตรการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสมในทุกมิติ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามสถานการณ์ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
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ประมงท่ีต้องให้ความคุ้มครองดูแลรวมถึงสิทธิแรงงานต่างๆ 
4.2 ตามข้อเสนอแนะในเรื่องของการด าเนินนโยบายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือ

เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว ในส่วนนี้  ยธ . ได้มอบนโยบายให้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งได้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ และได้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบสรุปผลการด าเนินการของ รง . ตามข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ  
ในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 โดยมีบัญญัติในมาตรา 11 เรื่องการควบคุมการใช้แรงงานในอุตาสาหกรรมประมงไทยเกี่ยวกับการท างาน
ของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและมาตรการ 83 บัญญัติให้คนประจ าเรือต้องมีหนังสือ 
คนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย และได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ก.ย. 
2559 เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วย การประมง พ .ศ. 2559 ก าหนดให้เจ้าของเรือ 
ผู้ใดประสงค์จะให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีท างานในเรือประมง ต้องจัดให้ผู้นั้นยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ า
เรือต่อกรมประมง ซึ่งบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการของกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาส
หรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้
แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ รง. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) 
 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จ านวน 5 คณะ โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้  

 1. คณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical 
Hub) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นเลขานุ การก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการเพื่อรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

 2. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness Hub)  
ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดี  
กรมการท่องเที่ยว เป็นเลขานุการ มีหน้าท่ีในการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานรองรับการพัฒนาบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)  
ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดี  
กรมการแพทย์ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการ
รักษาพยาบาล 

 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)  
ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดีกรมการ
แพทย์ เป็นเลขานุการ มีหน้าท่ีในการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และงานวิจัย 
 5. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นเลขานุการมีหน้าที่ในการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สธ. รายงานว่า ตามที่ ครม. เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ (Medical Hub) โดยให้ สธ. ปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2565- 2569) ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการ
สุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อมเพื่อ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติก าหนดให้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และหน่วยงานกลาง
เพื่อบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จึงต้องขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
(นโยบาย Medical Hub)  

2. สธ. ได้บูรณาการท างานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ และ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการ ฯ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพและอ านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราชาวต่างชาติ (2) คณะอนุกรรมการพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและ (3) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
– 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส าคัญเร่งด่วน (Quick Win) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 – 2567) 
แต่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวยังไม่มีความครอบคลุมทั้ง 4 ผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร์ ฯ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ให้มีความครอบคลุม 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1) ศูนย์กลางบริการ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ 3) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย และ 4) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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4. ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2569) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมทั้ง 4 ผลผลิตหลัก และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 1 คณะ และคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ 

มติ ครม. : อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) ตามที่ สธ. เสนอ ส่วนคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ จ านวน 4 คณะ ให้ สธ. รับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200660 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการ
จดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามข้อ 8(3) และ (4) ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอ 
จดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย จะต้องมีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า 600 คนและมีปริมาณอ้อยของสมาชิก 
ที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการ
ผลิต ที่ใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิต 2559 - 2560 เป็นต้นไปให้กับสหกรณ์ที่มีฐานะเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่เดิมออกไป
อีก 2 ฤดูการผลิต โดยให้เริ่มบังคับใช้ในฤดูการผลิตปี 2561 - 2562 เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. เสนอว่า ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
รายใหม่และก าหนดคุณสมบัติในการตรวจสอบความเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยของสถาบันชาวไร่อ้อยรายเดิม โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต้องมี
สมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า 600 คน และมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 55 ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการผลิตนอกจากนี้ ได้ก าหนดยกเว้นไม่ให้น า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติจ านวนสมาชิกและปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งของปริมาณอ้อย 
ที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการผลิตดังกล่าว มาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์)  
ที่มีฐานะเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยโดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นและเริ่มใช้บังคับกับทุกสถาบันชาวไร่อ้อยตั้งแต่ฤดูการ
ผลิตปี 2559/2560 เป็นต้นไป และก าหนดให้มีการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยรายใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติ
ของสถาบันชาวไร่อ้อยทุก 1 ปี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้ง อก. ว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จ ากัด มีสหกรณ์
สมาชิกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด หลายอ าเภอ จึงมีข้อจ ากัดต่อการปฏิบัติตามเง่ือนไขคุณสมบัติสถาบัน
ชาวไร่อ้อยตามระเบียบในข้อ 1 ดังกล่าว โดยเฉพาะการรวบรวมอ้อยจากหลายพื้นท่ีส่งเข้าโรงงานใดโรงงานหนึ่งให้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ และการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มสมาชิกและปริมาณอ้อย ซึ่งเห็นว่าข้อจ ากัดดังกล่าวมิอาจแก้ไขได้  
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น อก. จึงสมควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนอย่างยั่งยืนตามศักยภาพการผลิตที่แท้จริงของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จ ากัด 
และเห็นควรให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาชะลอการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวออกไปก่อนอีก 2 ปี เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของชาวไร่อ้อย แล้วให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดระเบียบที่เหมาะสมและที่เป็นที่ยอมรับ
กันต่อไป 

3. อก. โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สมาคม
ชาวไร่อ้อย สหกรณ์ชาวไร่อ้อย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเพื่อรับฟัง
ปัญหาจากการใช้ระเบียบดังกล่าวแล้ว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวแล้ว เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 เพื่อชะลอให้
สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีสมาชิก 
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่สามารถปรับตัวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด อก. จึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่วงระเบียบ  
เพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติของการใช้ระเบียบดังกล่าวและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่ง
ต่อมาคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวด้วยแล้ว 

4. การตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยรายเดิมจะเริ่มด าเนินการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน หากจะมี  
การยกเว้นการด าเนินการตามข้อ 8(3) และ (4) ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียน
สถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ให้กับสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย ต้องออกระเบียบ
เพ่ือยกเว้นก่อนเดือนกรกฎาคม 2560 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 

มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 8(3) และ (4) ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งก าหนดว่าสถาบันชาวไร่อ้อยนั้นต้องมีสมาชิก
เป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า 600 คน และมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 55 ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการผลิต ให้กับสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบัน
ชาวไร่อ้อยออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยให้เริ่มบังคับใช้ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความ 
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เป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้ให้ ความเห็นชอบแล้ว 
จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่
อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ อก. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ 
ครม. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ อก. รับความเห็นชอง สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


